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Secretarieel jaarverslag 

Ouderraad 

Vereniging van ouders van Leerlingen van de 
Openbare Basisschool “De Meander”, te Delfgauw 

 

In het schooljaar 2020/2021 heeft de Ouderraad van de Meander, bestaande uit 11 
ouderleden en 2 leerkrachten, veel gevolgen van Corona ondervonden. Een groot deel van de 
geplande activiteiten kon hierdoor helaas niet, of alleen in aangepaste vorm, doorgaan. 
Gelukkig hebben we onze creativiteit kunnen toepassen en toch nog een bijdrage kunnen 

leveren aan leuke activiteiten.  
 
Met dit verslag nemen we u nog een keer mee langs de activiteiten van afgelopen jaar… 
Veel leesplezier en graag tot ziens op onze jaarvergadering! 
 
Vriendelijke groet, 
namens de gehele ouderraad, 
Floor  
Secretaris 
 
 

 
 

De Jaarvergadering, maandag 5 oktober 2020 
Op maandag 5 oktober vond onze jaarvergadering plaats. Vanwege de maatregelen rond Corona kon 
deze vergadering niet, zoals gebruikelijk, in de school plaatsvinden. We hebben via Teams vergadert en 
mochten een aantal belangstellenden welkom heten. In de jaarvergadering werd het financieel verslag 
en secretarieel verslag toegelicht en de nieuwe begroting vastgesteld. Daarmee werd het jaar 
2019/2020 (financieel) afgesloten en het nieuwe verenigingsjaar officieel gestart.  

 
Kinderboekenweek 
Helaas verviel het kinderboekenbal, maar de schrijf- en illustratiewedstrijd kon wel door gaan. Het 
thema was geschiedenis en had de titel “En toen…”. Hiermee werden de kinderen van de Meander 
geprikkeld om mooie verhalen en tekeningen te maken. De inzendingen waren geweldig goed, de jury 
had daarom een lastige klus. Maar zo leuk om alle verhalen te lezen en prachtige tekeningen te zien.  
Voor de illustratiewedstrijd won Noor uit 4B de 3e prijs, Pippa uit 7B de 2e prijs en Alisa uit 7A de 
gouden penseel. Voor de schrijfwedstrijd won Boaz uit 4B de 3e prijs, Dounia uit 5/6B de 2e prijs en de  
Gouden griffel ging naar Elin uit 6A.  
 

         
 

Dag van de Leerkracht, 5 oktober 2020 
Op 5 oktober werden de leerkrachten weer flink in het zonnetje gezet. Naast prachtige tekeningen, 
knutsels, brieven en attenties van de kinderen, werden de leerkrachten in de hal verrast met een 
winkelwagen vol met voor ieder een Heel Meander Bakt pakket. De leerkrachten werden uitgedaagd 
voor een heuse appeltaart bak wedstrijd. De meest prachtige creaties kwamen binnen en het was voor 
de jury nog lastig een keuze te maken. Uiteraard won elke leerkracht zijn of haar eigen taart. Meester 
Ruud won de aanmoedigingsprijs en juf Erna was de winnaar!! Zij won een Heel Meander Bakt schort 
met eigen naam.  

 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:ouderraad@meander-delfgauw.nl


  
 

 
 
www.demeander-delfgauw.nl 
e-mail: ouderraad@demeander-delfgauw.nl  

  

 

2 
 

Secretarieel jaarverslag 

Ouderraad 

Vereniging van ouders van Leerlingen van de 
Openbare Basisschool “De Meander”, te Delfgauw 

 

       
 
 

Sint op de Meander, 3 december 2020 
Dit jaar geen versieravond en een aangepaste viering van het Sint feest. 
Gelukkig kwam de Sint wel, samen met twee pieten, de school 
bezoeken en had een gezellige ontmoeting met iedere groep. Voor de 
kinderen in de onderbouw nam hij een cadeautje mee en de groepen 
van de bovenbouw kregen hun klasse cadeau. De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 hebben elkaar weer verrast met indrukwekkende 
surprises.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kerst, december 2020 
Op het allerlaatste moment kon het kerstontbijt geen doorgang vinden, omdat de scholen weer 
gesloten werden. Vanuit de ouderraad heeft elk kind een kerst ledlichtje gekregen met een feestgroet, 
speciaal in de klassen uitgedeeld door kerstvrouw Ivanka. 
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Hart onder de riem, 30 januari 2021 
Omdat alle kinderen zo dapper thuis en online schoolwerk aan het doen waren, ontvingen zij ieder thuis 
een magnetisch hartje met een boodschap: ik ben zo trots als een pauw op jou! Op het hartje konden 
de kinderen met een kraspennetje een eigen tekening maken en zo zichzelf herinneren aan wat voor 
kanjer ze zijn!! 

 
Paaspuzzeltocht, voorjaarsvakantie 2021 
Tijdens de voorjaarsvakantie konden alle leerlingen de paaspuzzeltocht doen in de wijk. Een nieuw 
initiatief van de ouderraad, passend bij de geldende maatregelen. Via een route konden de kinderen bij 
verschillende adressen een QR code scannen, waarmee zij een vraag van een leerkracht kregen. Veel 
kinderen hebben enthousiast mee gedaan. Deelnemers konden een filmpje of foto sturen met daarin 
hun antwoord op de vraag “als ik aan de Meander denk, dan denk ik aan ….”. Onder de inzendingen 
werden prijzen verloot. In verschillende filmpjes werd per klas de prijsuitreiking bekend gemaakt.  
 

                 
  
Paasontbijt, 1 april 2021 
Alle kinderen kregen een kartonnen box die zij in de klas konden versieren. In deze box bracht elk kind 
zijn of haar eigen ontbijtje mee voor het paasontbijt in de klas. Wat zag dat er leuk uit ’s-morgens, al 
die vrolijke kinderen met hun prachtige boxen met heerlijk zelf samengesteld ontbijtje!  
 

Koningsspelen, 23 april 2021 
Tijdens de door school georganiseerde koningsspelen zijn alle kinderen getrakteerd op een lekker fris 
ijsje namens de ouders/ouderraad! 

http://www.demeander-delfgauw.nl/
mailto:ouderraad@meander-delfgauw.nl


  
 

 
 
www.demeander-delfgauw.nl 
e-mail: ouderraad@demeander-delfgauw.nl  

  

 

4 
 

Secretarieel jaarverslag 

Ouderraad 

Vereniging van ouders van Leerlingen van de 
Openbare Basisschool “De Meander”, te Delfgauw 

 

           
 

Ophaalactie verjaardagspullen, juli 2021  
Vanuit de ouderraad kwam het initiatief om binnen de Meander verjaardagspullen te verzamelen voor 
de verjaardagboxen voor minima. Vele kinderen kwamen met vrolijke vlaggetjes, slingers, bakmix, 
servetten, etc. naar school. Een overweldigend mooie hoeveelheid verjaardag artikelen vulden de 
karren in de hal. De organisatie was er heel blij mee.  

 
 
Tenslotte 

Door alle beperkingen en maatregelen zijn veel activiteiten komen te vervallen. Het Lustrum jaar heeft 
geen doorgang gevonden en wordt verplaatst naar komend schooljaar. Hopelijk kunnen we dan ook 
weer de vertrouwde activiteiten zoals de Avondwandeling, de Pubquiz, Ouders voor Kinderen, Doe 
Meander Dag en de avondvierdaagse organiseren. Daarnaast zijn er alweer wat nieuwe ideeën in de 
maak! 
 
Mocht u zich willen inzetten (voor specifieke activiteiten of de ouderraad zelf) laat het ons weten. We 
hebben vacatures en kunnen uw hulp goed gebruiken. Op deze manier kunnen we met elkaar leuke 
activiteiten blijven organiseren voor de school en bovenal voor onze kinderen.  
Want….de Meander zijn we samen!  
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